
 

Waar komt ons voedsel vandaan? 

Kinderen komen in de supermarkt en zien broccoli, biefstuk en melk op 

dezelfde manier voorverpakt als speelgoed. Wat een ervaring als je dan in 

de stal opeens een koe achter je hoort snuiven, de warmte voelt van dat 

grote lijf en de geur van mest opsnuift! Was het voor hun ouders misschien 

nog normaal dat varkens buiten liepen, of dat je eieren en melk op het erf 

haalde; voor onze kinderen is het boerenleven uit het dagelijkse zicht 

onttrokken. Tijd voor een hernieuwde kennismaking! 

 
 
Achtergrond 
Verschillende boeren uit Salland vinden het van wezenlijk belang burgers te 

laten zien wat er nodig is om ons voedsel te produceren. Daarom is het plan 

opgevat om – in eerste instantie in de gemeente Deventer - alle kinderen 

van groep 6 van de basisschool naar de boerderij te halen. In een pilot 

meldden vijftien boeren zich aan en maakten zich klaar voor de ontvangst 

van kinderen van twaalf basisscholen.  

Het initiatief kwam van boeren uit de buurt van Deventer, LTO Salland en de 

Ulebelt. LTO-Salland en Gemeente Deventer hebben financiële 

ondersteuning geboden.  

Bijdrage Ulebelt 

De Ulebelt is in dit project de verbindende schakel geweest tussen de 

boeren en de scholen. Zo heeft zij:  

• scholen voor dit project geworven; 

• het contact tussen boeren en scholen tot stand gebracht en de 

afspraken voor boerderijbezoeken concreet gemaakt;  

• een lespakket samengesteld ter voorbereiding van het 

boerderijbezoek, bestaande uit digitale lessen over verschillende 

Activiteit 

Boerderijbezoek met 

voorbereidend lespakket 

door kinderen van groep 6 

van de basisschool.  

Probleem 

Kinderen hebben geen 

verbinding met boeren, 

boerderijdieren, gewassen 

en voedselproductie.  

Oplossing 

Geef boerderijlessen; haal 

de kinderen naar de 

boerderij; laat ze alles zien 

en ga met ze in gesprek,   

Resultaat 

Kinderen hebben gezien 

en beleefd waar en hoe 

ons voedsel wordt 

geproduceerd: ze hebben 

contact kunnen maken met 

boeren, boerderijdieren en 

gewassen.   

Plaats en datum 

Salland, Provincie 

Overijssel, 2017-2018 

(pilot), vanaf 2020 

(vervolg). 
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boerderijproducten, voorbereidende opdrachten in de klas en een 

link naar filmpjes waarin de verschillende boeren zich voorstellen.  

Resultaat 

Boeren en leerlingen zijn enthousiast. Kinderen hebben de boerderij ervaren 

door in de stal tussen de dieren te zijn; door een gesprek met de boer over 

leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid; door opdrachten te 

maken waarbij ze moeten meten en determineren. Ze hebben gezien waar 

hun voedsel vandaan komt.  

 

Toekomst 

Na de succesvolle pilot in Deventer, zal het project worden uitgebreid onder 

de naam Boerderijeducatie Salland (BES). Het initiatief sluit aan bij de 

landelijke koepel Boerderijeducatie Nederland. Inmiddels zijn er 27 

educatieboeren opgeleid om klassen (groep 1 t/m 8) en buitenschoolse 

opvang te ontvangen. Deze boeren hebben ook een BHV-diploma, 

verzekering en faciliteiten om een klas te ontvangen.  

Deze uitbreiding is mede tot stand gekomen door LTO-Noord, die zowel in 

Overijssel als in Gelderland samenwerkingsinitiatieven, zoals BES, 

ondersteunt.  

De Ulebelt zet zich opnieuw in voor regio Salland (Deventer, Raalte en Olst-

Wijhe) voor scholenwerving en het toegankelijk maken van een 

reserveringssysteem, zodat de contacten tussen de boeren en de leerlingen 

tot stand blijven komen.  

 


